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Markedsledende brandingvirksomheder slår sig sammen
K.T. Damgaard-Jensen A/S køber den danske del af BrandFactory Group AB, BrandFactory Danmark A/S.
Den nu sammenlagte virksomhed vil fra 10. august 2020 bestå af to af Danmarks største virksomheder
inden for visuel kommunikation og branding med ca. 200 medarbejdere og en omsætning på knap
300 millioner kroner.
Som specialister inden for fysisk visuel kommunikation, og med en årelang tradition for grafisk håndværk og
kundetilpassede løsninger, er Damgaard-Jensen en særdeles stærk spiller på det danske marked. Med
købet af BrandFactory Danmark, som har stor erfaring inden for visuel kommunikation,
branding og butiksløsninger, oprustes der på både ekspertise, stordriftsfordele og geografisk
tilgængelighed, idet de to virksomheder har hovedsæder hhv. i Aarhus og i København.
Hvert brand fortsætter med egen platform
I første omgang fortsætter de to virksomheder som selvstændige
enheder, og begge brands fortsætter. Enhederne er i dag omtrent lige store med ca. 100
medarbejdere hvert sted. Tilsammen skabes altså en spiller af dobbelt størrelse og en klar markedsleder i
Danmark.
Kendt ansigt bliver ny CEO for koncernen
Oprustningen sker med BrandFactory Danmarks tidligere CEO, René Rafn Hansen ved roret, idét
han tiltræder som CEO for Damgaard-Jensen pr. dags dato. Han erstatter således den nuværende CEO,
Morten Gamborg, som fortsætter som medejer og en del af den samlede ledergruppe. Direktionen
udgøres af René Rafn Hansen i fællesskab med Damgaard-Jensens nuværende CFO, Svend
Hunnerup. Hos BrandFactory Danmark betyder det samtidig et farvel til den nuværende CEO, Maria BeckTange, som forlader virksomheden.

Styrket position og konkurrenceevne
René Rafn Hansen ser frem til det nye set-up, som han mener, er et stærkt træk for begge parter: ”De to
virksomheder komplementerer hinanden på fortræffelig vis, og der er oplagte synergier, som gør den
fusionerede virksomhed mere konkurrencedygtig. Med to stærke kulturer og de utroligt stærke
kompetencer medarbejderne besidder, er ambitionen at skabe den ultimative markedsleder i Danmark. Vi
får en større volumen og kan tilbyde vores kunder endnu mere i ét hus. Særdeles stærke faglige miljøer gør
samtidig, at vi med den nye virksomhed rykker fra konkurrenterne og gør os til en attraktiv arbejdsplads for
de dygtigste specialister. Kunderne vil komme til at nyde godt af fleksibiliteten og kapaciteten i den
samlede produktionssetup, samt de mange eksperter, der kan rådgive og tilføre værdi i den samlede
løsning.”

Bestyrelsesformand hos Damgaard-Jensen A/S, Per Andreasen, har store forventninger til opkøbet: ”Med
ansættelsen af René Rafn Hansen som CEO og købet af BrandFactory Danmark styrkes Damgaard-Jensens
udvikling. Vi har en solid platform, og kan nu drage fordel af de
samlede ekspertiser og ressourcer i både Århus og København, samt samarbejdet med BrandFactoryselskaberne i Norge og Sverige.”
Salget af den danske del af BrandFactory til Damgaard-Jensen betyder, at BrandFactory Danmark ikke
længere er en del af den samlede, svenskejede BrandFactory-koncern, men Martin Alsander fra
Lazarus/BrandFactory Group understreger, at der fortsat vil være et stærkt partnerskab mellem
selskaberne i Danmark, Sverige og Norge.
Udvidelse af ejerkreds
Foruden kapitalfonden IndustriUdvikling og de nuværende fem partnere i Damgaard-Jensen, køber CEO,
René Rafn Hansen, samt to nuværende direktionsmedlemmer i BrandFactory Danmark, Nicolai
Juul Falkenlund og Anders Vangsgaard, sig ind i den samlede enhed og indtræder i ledelsen. Den nye
ejerkonstellation betyder, at BrandFactory Danmark, der har en 30-årig fortid som danskejet
familievirksomhed under navnet Vangsgaard A/S, atter er 100% danskejet.
Partner hos IndustriUdvikling, Frederik Aackermann, er glad for opkøbet og den udvidede ledelse: ”De to
virksomheder er et rigtig godt match og skaber til sammen en stærk og dobbelt så stor spiller med en
unik position. Ikke mindst har de to ejerledergrupper en god kemi og en stærk vilje til at drive
udviklingen sammen, hvilket er helt afgørende.”
For yderligere information, kontakt venligst:
René Rafn Hansen, CEO, Damgaard-Jensen A/S, rrh@dgj.dk / rrh@brandfactory.dk, +45 2019 4545
Svend Hunnerup, CFO, Damgaard-Jensen A/S, shu@dgj.dk / shu@brandfactory.dk, +45 6039 4000

Om K.T. Damgaard-Jensen A/S
Damgaard-Jensen har eksisteret i mere end 100 år og er specialister i grafiske løsninger, der skal skabe
synlighed og visuelle oplevelser i den fysiske arena. Vi udvikler, producerer, leverer og monterer alle former
for visuelle printløsninger til danske virksomheder. Damgaard-Jensen har hovedkontor i Skejby ved Aarhus
samt en øst-afdeling i Københavns Sydhavn, og vi beskæftiger i alt ca. 100 medarbejdere. www.dgj.dk
Om BrandFactory Danmark A/S
BrandFactory Danmark (tidligere Vangsgaard) har eksisteret i næsten 40 år, og er markedsleder inden for
visuel kommunikation og branding. Vi konceptualiserer, udvikler, producerer, leverer og
installerer traditionel eller digital skiltning, folieløsninger, butiksindretning mm. til både detailhandlen
og virksomheder på tværs af brancher. BrandFactory Danmark har hovedkontor i Måløv lige uden for
København, hvor vi beskæftiger godt 100 medarbejdere. www.brandfactory.dk
IndustriUdvikling (IU)
Kapitalfonden IndustriUdvikling har eksisteret siden 1994. IU er Danmarks mest aktive private investor i
mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. IU har været medejer af 142 selskaber og er pt. medejer
af 22 selskaber fra en lang række forskellige brancher. IU er - i modsætning til andre fonde - altid
minoritetsaktionær og prioriterer, at ledelse og nøglemedarbejdere har en væsentlig ejerandel. IU udøver
aktivt medejerskab via bestyrelsesdeltagelse og løbende kontakt til ledelsen.

